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Resumo

O  objetivo  deste  trabalho  foi  traçar  considerações  acerca  da  trajetória  da  pós-

graduação  em Geografia  no  Brasil.  A  metodologia  consistiu  no  levantamento  de 

dados no portal da CAPES, além da consulta a trabalhos já publicados sobre a mesma 

temática. As variáveis analisadas foram número de cursos, alunos titulados, conceitos 

obtidos  nas  avaliações,  tempo  médio  de  titulação  e  produção  bibliográfica.  Os 

resultados indicam que a Pós-graduação em Geografia está em franco processo de 

expansão e amadurecimento seguindo a tendência da pós-graduação como um todo. A 

criação de novos cursos nas regiões Norte e Nordeste indica um esforço no sentido de 

diminuir  o concentracionismo na região Sudeste. Além disso, a redução do tempo 

médio de titulação demonstra um ganho em eficiência na formação dos alunos. Pode-

se, portanto, afirmar que a pós-graduação em Geografia está cumprindo o seu papel 

na formação de recursos humanos qualificados para atuarem no ensino e na pesquisa 

no país.              
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1. INTRODUÇÃO

Neste  texto,  são  apresentados  resultados  parciais  referentes  à  pesquisa 

intitulada  “Análise  da  Produção  Científica  em  Programas  Brasileiros  de  Pós-

graduação  em  Geografia  (1987-2006)”  em  andamento  no  curso  de  Mestrado  em 

Geografia da Universidade Federal do Amazonas – PPGEO-UFAM. O objetivo da 

pesquisa  é  inventariar  a  produção  científica  em Programas  de  Pós-graduação  em 

Geografia reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) no período de 1987 a 2006 a partir da consulta dos resumos de 
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teses  e  dissertações  disponíveis  no  Banco  de  Teses  na  página  da  internet  desta 

instituição. Por ora, buscou-se traçar considerações acerca da trajetória deste nível de 

ensino  em  Geografia  desde  sua  formação  com  base  em  dados  quantitativos. 

Enfatizaremos o período recente, sobretudo a partir de meados da década de 1990, 

quando se observa o início de um vertiginoso crescimento do número de cursos. Os 

dados apresentados foram obtidos no portal da CAPES no link Estatísticas da Pós-

graduação além de Documentos de Área referentes às avaliações de 1996/1997 e dos 

triênios 1998-2000, 2001-2003 e 2004-2006. Por fim, destacamos algumas referências 

acerca dos temas e tendências abordados em teses e dissertações discutidos por alguns 

autores.  

2. DIMENSÃO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA NO BRASIL

A Geografia enquanto disciplina acadêmica está preocupada com a construção 

de uma imagem do mundo (GOMES, 2000). Tal campanha tem sido dirigida a partir 

da adoção de instrumentais teórico-metodológicos diversos compartilhados por outras 

disciplinas  ou  dos  referenciais  construídos  pelos  próprios  especialistas  da  área.  A 

institucionalização  da  disciplina  no  Brasil  é  produto  dessa  empreitada.  No  caso 

específico, o objetivo foi construir uma imagem do país a partir do levantamento de 

dados em campo e da regionalização, com vistas em conhecer um extenso território e 

planejar ações sobre ele. 

A década de 1930 constitui um marco no desenvolvimento da Geografia no 

país com a origem do curso de graduação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Artes 

da Universidade de São Paulo e com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Nesse primeiro momento de sua institucionalização, a produção 

de conhecimento  teve  como principais  vias  as  teses  e  contribuições  da USP e os 

artigos da Revista Brasileira de Geografia do IBGE (ANDRADE, 1981).  

Nas próximas décadas, o desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu em 

Geografia  representará  um salto  significativo  em termos  de formação  de  recursos 

humanos para atuação em diversos setores. Isso, no entanto, só foi viabilizado por 

meio da construção de um sólido Sistema Nacional de Pós-graduação no Brasil nas 

últimas quatro décadas. Foi a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 

(LEI 4.024/61) que se passou a vislumbrar uma pós-graduação mais consistente no 
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país (FERREIRA, 1999). A condução deste nível de ensino adquiriu uma dimensão 

macropolítica  com a elaboração dos Planos Nacionais  de Pós-graduação (PNPGs), 

onde se definiram metas e ações para o Sistema, bem como a necessidade de um 

contínuo diagnóstico para avaliar a qualidade dos cursos (MARTINS, 2005).   

Ferreira (1999) ao tratar da formação do Sistema Nacional de Pós-graduação 

no Brasil  define três momentos:  1960/70,  1980 e 1990. Nos anos 1960, a Lei  de 

Diretrizes e Base da Educação (LEI 4.024/61) é considerada um marco na formação 

da pós-graduação no país, uma vez que já apontava diretrizes para a sua criação nos 

anos  subseqüentes.  O  contexto  da  época  será  caracterizado  pela  implantação  do 

regime militar cujas pretensões passavam pela construção de uma sociedade moderna 

alicerçada pelo progresso científico e tecnológico. Este projeto esteve condicionado, 

de um lado, pela carência de condições estruturais e de recursos humanos e, de outro, 

pelo desejo de construção de uma comunidade científica qualificada que oferecesse 

suporte aos novos cursos. Incentiva-se a criação de novos cursos na segunda metade 

da década de 1960, além da busca por uma melhor regulamentação dos já existentes, 

optando-se  neste  momento  pela  adoção  do  modelo  do  sistema  de  ensino  norte-

americano. O primeiro PNPG, vigente no período de 1975 a 1979, busca diagnosticar 

os  problemas  da  pós-graduação  no  país,  além  de  apontar  diretrizes  para  a 

consolidação das atividades (FERREIRA, 1999).  Na década de 1970, os primeiros 

cursos  de  pós-graduação  em Geografia  a  integrarem o  Sistema  Nacional  de  Pós-

graduação foram os de Geografia Humana e de Geografia Física da Universidade de 

São Paulo, em 1971 com os níveis de mestrado e doutorado. Tal pioneirismo advém 

da tradição impar da instituição na área, que desde 1934 se esforçou na consolidação 

da disciplina, constituindo-se no primeiro alicerce do pensamento geográfico no país 

(ANSELMO,  2005).  Na  mesma  década,  foram  implantados  mais  dois  cursos  na 

região Sudeste, na UFRJ (1972) e na UNESP de Rio Claro (1977), e o primeiro da 

região Nordeste na UFPE (1976). 

Na década de 1980, nota-se uma ligeira retração da expansão de novos cursos 

se compararmos com a década anterior. Atribui-se esta diminuição de ritmo à crise 

econômica que viveu o país no final dos anos 1970 que levou a redução dos gastos do 

Estado com as universidades.  Dois PNPGs são implementados  nesta década.  O II 

PNPG  (1982-1985)  traz  como  preocupação  central  a  discussão  da  qualidade  do 

desempenho do Sistema, enquanto o III PNPG (1986-1989), além de reforçar este 

aspecto, busca incentivar a integração do Sistema com o setor produtivo (FERREIRA, 
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1999). Na área de Geografia, surgiram os cursos de mestrado na UFSC (1985), na UFSE 

(1985), na UFMG (1987) e na UNESP de Presidente Prudente (1988) e o doutorado 

na UNESP de Rio Claro (1983). 

Na década de 1990, haverá um relativo incremento no Sistema Nacional de 

Pós-graduação com a abertura de cursos em universidades da região Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste,  além  dos  cursos  criados  nas  novas  universidades  particulares. 

(FERREIRA, 1999).  Na área de Geografia, esta tendência não vingou, pelo menos no 

que diz respeito à criação de novos cursos na região Norte, que só terá o primeiro 

programa  bem tardiamente.  Surgem mais  dez  cursos  de  mestrado,  sendo  dois  na 

região Nordeste, UFBA (1994) e UECE (1996), dois na região Centro-Oeste, UFG 

(1995) e UNB (1996), três na região Sudeste, PUC-MG (1996), UFU (1998) e UFF 

(1999) e três na região Sul, UEM (1998), UFRGS (1998) e UFPR (1999), além da 

implantação  de quatro cursos  de doutorados,  UFRJ (1992),  UNESP de Presidente 

Prudente, UFSC (1999) e PUC-MG (1999). 

No  atual  decênio,  nota-se  uma  significativa  ampliação  do  número  de 

programas,  são mais 22 mestrados e 10 doutorados (Gráfico 01). Nesse momento, 

destaca-se a criação dos primeiros cursos de pós-graduação na região Norte do país, 

UFPA (2004), UNIR (2006) e UFAM (2007). 

Gráfico 01 – Evolução da Pós-graduação em Geografia - criação de novos cursos no período de 1971 a 
2009.
Fonte: CAPES/MEC.

Com relação à distribuição da pós-graduação em Geografia, alguns trabalhos 

publicados na década de 1990 destacam a acentuada concentração na região Sudeste 
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como um reflexo do comportamento da pós-graduação em sua totalidade,  além de 

constituir um problema a ser superado (DINIZ, 1995; CASSETI, 1998). Para se ter 

uma idéia de como esta concentração vigorou de maneira expressiva por um longo 

período, apenas em 2004 foi implantado um curso de pós-graduação stricto sensu na 

região  Norte  do  país  no  estado  do  Pará.  No gráfico  02,  nota-se  o  quanto  a  pós-

graduação  em Geografia  esteve  concentrada  em alguns  poucos  núcleos  na  região 

Sudeste. Até o ano de 1990, 67% dos programas estavam nesta região, sendo que 44% 

só no estado de São Paulo. A partir de meados da década de 1990 e, sobretudo, ao 

longo do atual decênio este quadro tem sido combalido com o surgimento de novos 

cursos. De acordo com Diniz (1995) são vários os fatores que tem contribuído para 

este incremento, entre os quais se destacam a liberação de professores de suas cargas 

horárias de aula e de pesquisa junto aos Departamentos a fim de adquirirem titulação 

em cursos já consolidados, além da política de concessão de bolsas de estudo por 

parte de agências de fomento. Por outro lado, se considerarmos o nível de doutorado, 

a concentração na região Sudeste é predominante (59%), seguida pelas regiões Sul 

(24%), Nordeste (12%) e Centro-Oeste (6%). Todavia,  é de se esperar que com a 

consolidação dos novos cursos de mestrado, haja um maior equilíbrio entre as regiões 

também neste nível de ensino. 

Gráfico  02  –  Proporção  do  número  de  Programas  de  Pós-graduação  em  Geografia  por  Região 
Geográfica (1980-2009).
Fonte: CAPES/MEC.
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Figura 01. Mapa da distribuição geográfica dos Programas de Pós-graduação em Geografia no Brasil 
em 2009.
Fonte: CAPES/MEC

Dessa  forma,  a  trajetória  descrita  acima,  nos  leva  a  contar  hoje  com  41 

programas  de  Pós-gradução  em Geografia  no  país,  sendo  17  com os  dois  níveis 

(mestrado e doutorado) e 24 com um nível (mestrado), correspondendo a 1,6% do 

total  de  programas  de  pós-graduação  no  Brasil,  considerando  todas  as  áreas  do 

conhecimento.

3. O LEGADO DA PÓS-GRADUAÇAO EM GEOGRAFIA NO BRASIL

Apresentamos  neste  item  dados  acerca  da  condição  da  pós-graduação  em 

Geografia no Brasil, com vistas em discutir os avanços alcançados nos últimos anos. 

Partimos da afirmação de Diniz (1995) de que a pós-graduação tem cumprido o seu 

papel  na  formação  de  recursos  humanos  mais  qualificados  no  país.  Em  termos 
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quantitativos,  esta  formação  tornou-se  mais  significativa,  com  um  crescimento 

exponencial do número de alunos titulados por ano (Gráfico 03). O quadro favorável 

a criação de novos cursos tem refletido no crescimento deste indicador, contribuindo 

na formação de recursos humanos para atuação, sobretudo no ensino e na pesquisa. O 

número de alunos titulado em 1996 foi de 147, ao passo que em 2008 este valor 

chegava a 733, correspondendo a um aumento de 398%. Em termos absolutos, de 

1996 a 2008 foram titulados 5.081 mestres e doutores em Geografia.

Gráfico 03 – Evolução do número alunos titulados em Programas de Pós-graduação 
em Geografia no Brasil (1987-2008).
Fonte: CAPES/MEC.

A redução gradativa do tempo médio de titulação dos cursos demonstra um 

ganho  de  eficiência  nos  últimos  anos.  O  elevado  tempo  gasto  para  a  titulação 

representou uma situação delicada nas décadas anteriores. Diniz (1995) afirma que 

em 1989 e 1990 muitos cursos apresentavam médias de mais de 70 meses. O mesmo 

autor explica que esta situação advém de diversos fatores, entre os quais se destacam 

a entrada do aluno no mercado de trabalho logo após a conclusão dos créditos e a 

orientação bastante fluida ao deixar o aluno à vontade quanto aos prazos. O gráfico 04 

demonstra  a tendência  à manutenção de níveis  adequados de tempo médio  para a 

titulação. No nível de mestrado, houve uma redução de 39,6% no período de 1996 a 

2008, enquanto que no de doutorado a redução no mesmo período foi  de 12,3%. 

Acredita-se que esta redução tenha origem na necessidade dos cursos, sobretudo os já 
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consolidados  há  mais  tempo,  possuidores  das  maiores  médias,  a  se  adequarem às 

exigências da CAPES.  

Gráfico 04 –  Tempo médio de titulação nos Programas de Pós-graduação em Geografia, 1996-2008 
(meses).
Fonte: CAPES/MEC.

No que diz respeito ao processo de avaliação dos programas de pós-graduação 

em  Geografia,  temos  no  gráfico  05  os  conceitos  obtidos  em  quatro  momentos. 

Observa-se uma concentração de cursos com notas 3 ou 4, o que pode ser encarado 

com  reflexo  da  predominância  de  cursos  recém  formados.  Por  outro  lado,  se 

considerarmos  as  notas  de  5  a  7,  observa-se  um  saldo  significativo,  quanto 

consideramos que na avaliação de 1996/1997 tínhamos três programas com notas 5 e 

dois  com  notas  6,  ao  passo  que  na  avaliação  do  triênio  2004-2006  temos  sete 

programas com notas 5, um com nota 6 e dois programas com notas 7, a máxima que 

pode  ser  atribuída  a  um  programa  de  pós-graduação  no  Brasil.  Além  disso,  ao 

observarmos os conceitos atribuídos aos programas de pós-graduação em Geografia 

na última avaliação, constatamos que a área está em situação estável, uma vez que os 

valores são proporcionalmente próximos aos da pós-graduação em geral (Tabelas 01). 
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Gráfico 05 – Conceitos dos Programas de Pós-graduação em Geografia nas Avaliações de 1996/1997 e 
dos triênios 1998-2000, 2001-2003 e 2004-2006.
Fonte: CAPES/MEC.

Tabela 01 – Conceitos dos Programas de Pós-graduação em Geografia em relação aos 

conceitos de todas as áreas do conhecimento no Brasil em 2007.
CONCEITOS

PROGRAMAS  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO

1 2 3 4 5 6 7

Todas as áreas do conhecimento 3 36 682 788 510 155 82
Percentual ,1 1,6 30,2 34,9 22,6 6,9 3,6
Geografia 0 1 11 10 7 1 2
Percentual 0 3,1 34,4 31,3 21,9 3,1 6,3
Fonte: CAPES/MEC.

A produção bibliográfica  foi  considerada  em função do número  de artigos 

completos  publicados  em periódicos,  trabalhos  completos  publicados  em eventos, 

livros e demais produções bibliográficas publicadas no ano de 2007. A principal fonte 

para a publicação de trabalhos acabou sendo os eventos técnico-científicos (33,4%), 

seguidos  pelos  periódicos  (28,5%) e  livros  (25,7%).  Distribuindo os  valores  entre 

autores docentes, discentes e egressos no ano de 2007, temos 54,4%, 43% e 2,6%, 

respectivamente.  Proporcionalmente,  a  participação  de  docentes  na  publicação  de 

livros e artigos em periódicos é bem expressiva, enquanto os eventos representam o 

principal veículo de publicação de trabalhos de discentes (Gráfico 06). 
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Gráfico 06 – Distribuição da produção bibliográfica dos Programas de Pós-graduação em Geografia no 
ano de 2007.
Fonte: CAPES/MEC.

Por fim, um último aspecto relevante que podemos destacar diz respeito às 

ênfases e tendências de temáticas abordadas nas teses e dissertações. A esse respeito 

não dispomos ainda de informações detalhadas, embora este seja o objetivo principal 

do nosso projeto de pesquisa. Todavia dispomos de algumas considerações feitas por 

outros  autores  que  convêm  ser  destacadas.  Suertegaray  (2005;  2007)  a  partir  de 

levantamento dos títulos de teses e dissertações defendidas no período de 2000 a 2003 

aponta  como  tendência  “um deslocamento  da  análise  da  Geografia  Física  para  a 

Geografia Ambiental  e uma predominância da Geografia Humana sobre os demais 

campos analisados, além do predomínio da escala local” (p.38). Nesse sentido, Vitte 

(2008), aponta a emergência da questão ambiental e a consideração dos limites do 

desenvolvimento capitalista  no que diz respeito às relações  homem-natureza como 

principais  fatores  do  esfacelamento  dos  colorários  positivistas  que  sustentavam  a 

Geografia.  A concentração na área de Geografia Humana também é destacada por 

Diniz  (1995)  como  produto  da  velha  dicotomia  homem/natureza  no  discurso  da 

disciplina, além de já apontar o crescimento de linhas de pesquisa na área ambiental 

como tendência. O predomínio na área de Geografia Humana pode se associado, entre 

outros fatores, ao processo de renovação crítica da disciplina a partir da década de 

1970, o que levou a uma ênfase maior as temáticas da esfera social. O mesmo pode 

ser dito em relação ao anseio do pesquisador da área em dar respostas à sociedade, 

como  forma  deste  conhecimento  servir  a  transformação  social.  Nesse  sentido,  ao 
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traçar  um perfil  da abordagem geográfica  na  pós-graduação  no Brasil,  Mendonça 

(2005)  constata  um  predomínio  das  categorias  ambiente,  espaço  e  território, 

associando-as  a  processos  de gestão,  organização,  desenvolvimento,  planejamento, 

ordenamento, o que revela uma clara preocupação com temas atuais, além da busca de 

respostas claras a sociedade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  desenvolvimento  da  pós-graduação  em  Geografia  se  deu  a  partir  da 

consolidação  de  um sólido  Sistema  Nacional  de  Pós-graduação  que  se  pautou  na 

busca de padrões de alta qualidade dos cursos. Observou-se num primeiro momento a 

forte concentração de cursos de pós-graduação na região Sudeste, sobretudo no estado 

de São Paulo, mas que a partir do atual decênio tem se observado um grande interesse 

na diminuição desta disparidade,  expressa na criação de novos cursos nas regiões 

Norte e Nordestes, pelo menos no nível de mestrado, já que os doutorados ainda se 

concentram no Sudeste e Sul do país. A diminuição do tempo médio de titulação é 

outro dado a ser considerado, uma vez que representou um ganho em eficiência. Com 

relação  à  produção  bibliográfica  dos  programas,  é  destacada  a  produção  docente, 

sobretudo na forma de livros e artigos em periódicos, enquanto a produção docente se 

destaca em eventos.  Por fim, a pós-graduação tem cumprido seu papel na formação 

de recursos humanos, principalmente na atuação no ensino e na pesquisa, enfatizando 

temas relevantes no contexto atual, além de buscar oferecer respostas às demandas da 

sociedade.   
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